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Mikrokolonntest för bestämning av blodgruppsantigener på röda blodkroppar inklusive röda blodkroppar som täckts in vivo med antikroppar 
och/eller kompletterande komponenter 
 
Allmän information 

Cellbind Direct Type är ett mikrokolonntestsystem där sensibiliserade röda blodkroppar från en suspension fångas upp av en gelmatris i ett 
förstärkande medium med hög densitet. Cellbind Direct Type är avsett för användning vid typbestämning av blodgruppsantigener och 
blodgruppering av röda blodkroppar inklusive röda blodkroppar som täckts in vivo med antikroppar och/eller kompletterande komponenter. 
Cellbind Direct Type-testet lämpar sig för användning i manuella så väl som (delvis) automatiserade system. Cellbind Direct Type-analysen 
uppfyller kraven i berörda standarder och riktlinjer. Prestandaegenskaperna finns angivna i den dokumentation som medföljer produkten på 
begäran. Testet bygger på immunfixering av sensibiliserade röda blodkroppar i en mikrokolonn som innehåller en gelmatris. Cellsuspensionen 
adderas till inkubationsdelen i mikrokolonnen, tillsammans med den blodgruppsreagens eller plasma som ska testas. Under inkubationsfasen 
binder antigen-positiva röda blodkroppar de motsvarande antikropparna mot röda blodkroppar som finns i reagensen eller plasman. Därefter 
genomgår korten tre centrifugeringsfaser. Under den första fasen gör högdensitetsmediet att de röda blodkropparna separeras från 
reagensen eller plasman. Under den andra fasen agglutiniseras sensibiliserade röda blodkroppar och fångas upp ovanpå gelmatrisen i 
mikrokolonnen och i den tredje fasen rör sig ej sensibiliserade och mycket svagt sensibiliserade röda blodkroppar mot mikrokolonnens 
botten. Utförande av positiva och negativa kontroller rekommenderas starkt för varje serie blodgruppsbestämningar. 
 

Användningsföreskrifter 

Enbart för diagnoser in vitro. Cellbind Direct Type-kort måste förvaras i originallådan av polystyren vid 2–8°C.Cellbind Direct Type-korten 
bör förvaras stående. Om inte bör de förvaras i upprätt läge i ungefär 15 minuter före användning, för att låta gelmatrisen stabiliseras igen. 
Använd inte Cellbind Direct Type-kort som visar tecken på att ha torkat (dvs. ojämnt lager av medium med hög densitet i mikrokolonnerna 
för ett kort eller låga nivåer av medium med hög densitet i kolonnerna), tecken på kondensering (dvs. droppar i inkubationsdelen eller på 
undersidan av skyddsremsorna), skadade skyddsremsor eller luftbubblor i medium med hög densitet eller gelmatrisen. Luftbubblor som 
uppkommit under transport, antingen i högdensitetsmediet eller i gelmatrisen, kan i de flesta fall avlägsnas genom att de förslutna Cellbind 
Direct Type-korten roteras i Cellbind Centrifuge före användning. Cellbind Direct Type-kort bör inte användas efter det sista 
förbrukningsdatum som finns tryckt på kortens etikett. När resultaten har avlästs kan korten täckas över och förvaras stående vid 2–8°C 
i upp till en vecka. Kloramfenikol <0,1% används som konserveringsmedel. Reagenserna kan inte förutsättas vara fria från smittsamma 
ämnen. Försiktighet måste iakttas vid användning och kassering av varje behållare och dess innehåll. Kassering av avfall efter genomfört 
test ska ske i enlighet med de föreskrifter som gäller för laboratoriet. 
 
Provtagning och preparering 
 
Prover: 

Blodproverna ska tas aseptiskt med tillsättning av EDTA som antikoagulant. Vi rekommenderar att provrören med blod centrifugeras i fem 
minuter vid 3 000 rcf innan plasmaproverna tas. Plasmaproverna bör tas med hjälp av en pipett och inte genom att hälla över plasman. 
Plasmaproverna måste hållas fria från vita blodkroppar, gelfragment och/eller fibrinrester för att förhindra att gelmatrisen blockeras. För 
BAS-typbestämning bör färsk plasma användas (inom 48 timmar efter provtagningen). Plasmaprover som inte testas omedelbart kan 
förvaras i 48 timmar vid 2–8°C, eller under längre tid vid <–18°C. Efter upptining bör plasmaproverna centrifugeras i fem minuter vid 
3 000 rcf före testning för att avlägsna eventuell utfällning. 
 
Reagenser: 

Cellbind Direct Type  K7012: Låda som innehåller 48 kort med sex mikrokolonner vardera 

Cellbind LISS  K7100: Utspädningsmedel för preparering av 0,5-procentiga suspensioner med röda  
         blodkroppar från patient eller donator (250 ml) 

  K7110: Utspädningsmedel för preparering av 0,5-procentiga suspensioner med röda 
         blodkroppar från patient eller donator (100 ml) 

  K7130: Utspädningsmedel för preparering av 0,5-procentiga suspensioner med röda  
         blodkroppar från patient eller donator (25 ml) 

Cellbind DILUENT  K7180: Utspädningsmedel för preparering av 0,5-procentiga suspensioner med röda  
          blodkroppar från 3-procentiga Sanquin-reagenssuspensioner med röda blodkroppar  
                      (100 ml) 

Cellbind A1- reagent red cells  K7240: 0,5-procentig reagenssuspension med röda blodkroppar för detektion av  
                     anti-A-antikroppar 

Cellbind B- reagent red cells  K7242: 0,5-procentig reagenssuspension med röda blodkroppar för detektion av 
                     anti-B-antikroppar 

Cellbind O, D-positive K7243: 0,5-procentig reagenssuspension med röda blodkroppar för användning som  
reagent red cells        positiv eller negativ kontroll 
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Material: 

Cellbind Centrifuge     K7302 

Cellbind Rotor      K7303 

Cellbind Dispenser     K7300 

Cellbind Workstation     K7301 
 

Suspensioner med röda blodkroppar: 
1.  För typbestämning ska en 0,5-procentig suspension med röda blodkroppar från patient eller donator prepareras i Cellbind LISS 

 (   K7100, K7110 eller K7130).  
2.  För BAS-typbestämning måste Sanquin (0,5% eller 3,0%)-reagenssuspensioner med röda blodkroppar användas. Man bör använda de  

 färdiga 0,5-procentiga Cellbind-reagenssuspensionerna med röda blodkroppar. Om 3-procentiga Sanquin-reagenssuspensioner med  

 röda blodkroppar används, måste en 0,5-procentig suspension i Cellbind DILUENT ( K7180) prepareras enligt protokollet nedan.  
 Om andra reagens med röda blodkroppar används måste de valideras av användaren. 

 
Preparering av 0,5-procentiga suspensioner med röda blodkroppar: 

1. 11 µl packade röda blodkroppar från patient eller donator + 2 ml Cellbind LISS ( K7100, K7110 eller K7130) 

2. 200 µl 3-procentig Sanquin-reagenssuspension med röda blodkroppar + 1 ml Cellbind DILUENT ( K7180) 
 
Arbetsanvisningar för Cellbind Centrifuge 

För att kunna använda Hettich-centrifugen för Cellbind-korten måste följande steg utföras: 
1. Sätt i Cellbind Rotor enligt anvisningarna i bruksanvisningen till Hettich. 
2. Rotorn identifieras av centrifugen och programmeras automatiskt i enlighet med Cellbind-protokollet. 
3. För det centrifugeringssteg som omnämns i Cellbind-testrutinen nedan trycker man bara på ”start” så roterar centrifugen i följande tre 

steg: 
- 0-2 minutes 75 rcf 780 vpm 
- 2-3 minutes 200 rcf 1280 vpm 

- 3-10 minutes           1790 rcf             3840 vpm   
4. Efter centrifugeringen kan locket öppnas och korten tas ut. 
 
Genomförande av test 

Låt samtliga reagenser nå rumstemperatur (18–25°C). Använd inte Cellbind Direct Type-kort som har luftbubblor i gelmatrisen, bruten 
försegling eller som visar tecken på att ha torkat (ojämn eller ingen vätskenivå över gelmatrisen). 
 
Typbestämning av blodgruppsantigener 

1. Avlägsna skyddsremsan från det önskade antalet kolonner. 
2. Tillsätt 40–50 µl av den 0,5-procentiga suspensionen med röda blodkroppar från patient eller donator i inkubationsdelen.  
3. Tillsätt 20 µl av Sanquins blodgruppsreagens i inkubationsdelen. 

Obs! En lista med validerade Sanquin-blodgruppsreagenser kan erhållas på webbplatsen www.cellbind.nl. Användning av någon 
annan reagens vid typbestämning kan leda till avvikande resultat och bör därför valideras av användaren. 

4. Sätt in korten i Cellbind-centrifugen (10 minuter). Centrifugeringsparametrarna är förprogrammerade. 
5. Avläs reaktionerna 
 

Reversed typingBAS-typbestämning 

1. Avlägsna skyddsremsan från det önskade antalet kolonner. 
2. Tillsätt 40–50 µl av den 0,5-procentiga reagensen för röda blodkroppar i inkubationsdelen. 
3. Tillsätt samma volym (40–50 µl) plasma i inkubationsdelen.  
4. Sätt in korten i Cellbind-centrifugen (10 minuter). Centrifugeringsparametrarna är förprogrammerade. 
5. Avläs reaktionerna. 
 
 

Tolkning 

Vid positiva reaktioner fångas röda blodkroppar upp i gelmatrisens övre skikt. Vid negativa reaktioner syns enbart en diskret ansamling av 
röda blodkroppar nederst i mikrokolonnen. De resulterande reaktionsmönstren visas i figuren nedan. 
 
 4+ 3+ 2+ 1+ (+) NEG 
 
 
 
 
 
 
Hur många röda blodkroppar som fångas upp i gelmatrisens övre skikt beror på parametrar som antigendensiteten hos de röda blodkropparna 
och titern och affiniteten hos antikropparna. Detta avgörs även av längden hos de inledande centrifugeringsfaserna och 
centrifugeringskraften under den slutgiltiga fasen. 
Om en reaktion är svagare än 4+ kommer därför blodkroppar även att synas i mikrokolonnens botten. Samma mönster uppvisas i reaktioner 
med blandade fält. 
 
Typbestämning av blodgruppsantigener 

Positiva reaktioner med blodgruppsreagenser indikerar närvaro av motsvarande antigener på de röda blodkropparna. En positiv reaktion med 
Pelikloon-kontroll monoklonalt indikerar att blodgruppsresultaten är ogiltiga, och i det här fallet bör man använda en annan teknik. Negativa 
reaktioner med blodgruppsreagenser indikerar att närvaron av motsvarande antigener på de röda blodkropparna inte kan detekteras. 
 
BAS-typbestämning 

Positiva reaktioner med reagensens röda blodkroppar indikerar närvaro av motsvarande alloantikropp. En negativ reaktion indikerar att 
närvaro av motsvarande alloantikropp inte kan detekteras.  
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Begränsningar 

Oväntade positiva resultat kan bero på följande: pseudoagglutination, autoagglutination, blandad fältreaktion, för höga koncentrationer av 
röda blodkroppar, röda blodkroppar täckta in vivo med IgM- eller IgA-antikroppar, vissa läkemedel eller närvaro av andra alloantikroppar än 
anti-A och/eller anti-B. Oväntade negativa eller svaga resultat kan bero på följande: blandad fältreaktion, chimerism, minskad aktivitet hos 
reagenserna, otillräcklig interaktion mellan suspensionen med röda blodkroppar och plasman eller reagenset i inkubationsdelen och/eller 
prematur interaktion mellan innehållet i inkubationsdelen och mediet med hög densitet eller det faktum att den plasma som undersöks 
kommer från en nyfödd, en (mycket) ålderstigen person eller från en patient med hypogammaglobulinemi. Falska positiva eller negativa 
resultat kan uppstå om det finns luftbubblor i gelmatrisen, om testmaterialen är kontaminerade eller vid avvikelse från de rekommenderade 
teknikerna. När starkt hemolytiska prover används, kan icke-specifika reaktioner uppstå. Om ett prov innehåller fibrinrester, kan det leda 
till att icke sensibiliserade celler fångas under centrifugeringen, vilket resulterar i en smal röd linje på gelmatrisen.  
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Sanquin produkter ger garanterat de prestanda som beskrivs i originaltillverkarens bruksanvisning. Det är mycket viktigt att strängt följa 

beskrivna procedurer, testuppställningar och rekommenderade reagensmedel och apparatur. Sanquin frånsäger sig allt ansvar till följd av 

att detta försummas. 

 
 


